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قدم عضو املجلس البلدي 
أحمد البغيلي اقتراحا بتوسعة 
املدخل الفرع���ي جهة جنوب 
جمعيات جليب الشيوخ واملؤدي 

الى الدائري السادس.
وقال البغيلي في اقتراحه: 
الواضح ان املشكلة املرورية 
باالضافة الى الكثافة السكانية 
هما أول عائق من عوائق تأخير 
الرسمي،  الدوام  املوظفني عن 
الس���يما اننا نعلم ان الكثافة 
املرورية العالي���ة في أي بلد 
هي عالمة عل���ى عدم رؤيتها 
املستقبلية لبالدها من ناحية 
تخطيط الطرق والش���وارع فضال عن انها مظهرا س���يئ للبالد، 
ولكننا في الكويت عندنا من الرؤية املستقبلية اخلاصة بالطرق 
والش���وارع ما يتسع الستحداث مدخل هنا أو مخرج هناك، جسر 
في هذه الناحية، أو دوار في تلك املنطقة، وذلك نظرا لُبعد نظرة 
الكويت في السابق ملا ستؤول اليه البالد من زيادة سكانية ومن 
كثرة في الوافدين أو منو في عدد السكان، لذا جند شوارع وطرق 
الكويت رحبة ومتسعة حتسبا ألي تغيير أو تنظيم أو استحداث 
من شأنه ان يسهل حركة السير أو يحد من الزحام املروري، وتفاديا 
لهذه الكثافة املرورية، وعمال على راحة املواطن، لذا نقترح تغيير 
مكان أو توسعة املدخل الفرعي املوجود ميني جسر مجمعات جليب 
الش���يوخ واملؤدي الى السادس على ان ينتقل الى مكان آخر بعد 
دوار اشبيلية، أو توس���عة املدخل املوجود ليشتمل على حارتني 

للحد من مشكلة االزدحام داخل املنطقة.

تبحث جلنة العاصمة في املجلس البلدي خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة مهلهل اخلالد طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
انش���اء املبنى االداري ضمن املوقع في منطقة الشويخ التعليمية 

بارتفاع 115 مترا مربعا ويتكون من أرضي و22 طابقا.
ويتضمن جدول االعمال التالي:

طلب جتديد وترميم النقط���ة االمنية القدمية القائمة مبنطقة 
بنيد القار الستخدامها كمقر مؤقت ملختارية املنطقة، طلب الشركة 
االحمدية للمقاوالت والتجارة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة 
وتش���وين مواد لتنفيذ القس���يمة رقم 1 قطعة 5 مبنطقة الشرق، 
طلب شركة واحة للتجارة العامة واملقاوالت املوافقة على استغالل 
العقار رقم 1أ + 1 ب+ 1 ج من املخطط رقم 30599 الواقع مبنطقة 
بنيد القار )بيت عربي قدمي مس���احته 593م2( اس���تغالل جتاري 
)مطعم أو معرض(، طلب جامعة الكويت املوافقة على الترخيص 
بفتح فرع لبنك اخلليج ضمن مقر اجلامعة مبنطقة اخلالدية. طلب 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تخصيص موقع مبساحة 225م2 
وبأبعاد 15م × 15م الستغالله كفرع لوازم العائلة واالدوات املنزلية 
مبركز ضاحية اليرموك، طلب وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
اعادة تثبيت وتس���ليم موقع مسجد بالقطعة )ب( مبنطقة تكملة 
الشويخ الصناعية املتأثرة باملخطط الهيكلي ملنطقة الشويخ اخلدمية 
واحلرفية والتجارية والغاء قرار املجلس البلدي السابق، شكوى 
أهالي القطعة 1 مبنطقة الشامية واعتراض على جسر مشاة سيتم 
انشاؤه من مشروع تطوير طريق الدائري االول )املرحلة االولى(، 
مواقف السيارات � نادي العربي الرياضي مبنطقة املنصورة قطعة 
2، طلب ش���ركة املواقف اآللية للتجارة العامة واملقاوالت انش���اء 
مبنى مواقف سيارات آلية متعدد االدوات بالقطعة 3 مبنطقة القبلة 
داخل مدينة الكويت واملطلة على ش���ارع عبداهلل السالم واملقابل 
لبنك الكويت الوطني القدمي، طلب وزارة االشغال العامة ووزارة 
الداخلية )االدارة العامة لتنظيم املرور(، استحداث مواقف سيارات 
تنظيمي���ة خلدمة مركز ضاحية اخلالدي���ة، طلب وزارة الداخلية 

توسعة مخفر شرطة الدسمة.

البلدي  قدمت عضو املجلس 
م.أشواق املضف سؤاال عن أسباب 
تأخ����ر الرد على اس����ئلة اعضاء 
املجلس البل����دي. وقالت املضف 
في سؤالها: لقد عنيت املادة 72 من 
الالئحة الداخلية للمجلس البلدي 
بتوضيح كيفية السؤال عن أي 
معلومات تدخل ضمن اختصاص 
البلدي، موضحة اآللية  املجلس 
التي يج����ب اتباعها عند توجيه 
االسئلة من السادة أعضاء املجلس 
البلدي الى اجلهاز التنفيذي، وقد 
ألزمت املادة املشار اليها اجلهات 
التنفيذي بالرد  املعنية باجلهاز 

ع لى السؤال في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقدميه، 
وميكن متديد هذا املوعد الى ش����هر آخر وهو ميعاد 
وجوبي اكدت املادة على االلتزام به وعدم مخالفته. 
وتابعت: من اجل ذلك شكلت جلنة من اجلهاز التنفيذي 
ملتابعة واعداد الردود على اسئلة االعضاء وهي جلنة 
مت تشكيلها وصرف مخصصات لها نتيجة ما تقوم 
به من أعمال، ونظرا الى التقصير الواضح والبني في 
االلتزام مبواعيد الرد على بند االسئلة، االمر الذي أدى 

الى اعاقة العمل باملجلس البلدي 
ملا سيترتب عليه من رؤية ناجتة 
التي يتبناها اجلهاز  الردود  عن 
التنفيذي ومدى الش����فافية التي 
تتمثل في تلك الردود وعليه أتوجه 

باالسئلة التالية:
1 - منذ متى مت تشكيل اللجنة 
املكلفة بالردود؟ مع موافاتي بنسخة 

عن قرار تشكيل اللجنة.
2 - ه����ل مين����ح أعضاء هذه 
اللجنة أي من املخصصات املالية 
نتيجة عملهم؟ وهل قيامهم بتلك 
املهام يكون أثناء الدوام الرسمي أم 
في غير ساعات الدوام الرسمي؟

3 - كيف يتم تقييم عمل تلك اللجنة؟ مع بيان 
ما اذا كانت قامت باملهام املناطة بها من عدمه، وهل 
يتم ذلك بعيدا عن االلتزامات التي أوجبتها املادة 72 

في املدد املسموح بها في الرد؟
4 - ما االسباب املتعلقة بالتأخير في الرد على 
االسئلة التي هي من صميم االجنازات املطلوبة من 
اللجنة؟ 5 - هل مازالت تلك اللجنة تعمل مبوجب 

القرار الصادر بشأنها أم ألغيت؟

المضف تسأل عن تأخر البلدية
في الرد على أسئلة األعضاء

أصدر األمني العام للمجلس 
البلدي القرار التالي: يندب محمد 
العثم���ان مس���اعد مدير إدارة 
البلدي  مكتب رئيس املجلس 
للقيام بأعمال مدير إدارة مكتب 
رئيس املجل���س البلدي خالل 

فترة إجازته.

العثمان مديرًا لمكتب الرئيس
يعقد رئي���س اللجنة الفنية 
م.عب���داهلل العن���زي ومق���ررة 
اللجنة م.أشواق املضف مؤمترا 
صحافيا الثالثاء املقبل للحديث 
عن املشاريع التي أقرتها اللجنة 
املدرج���ة على جدول  واألخرى 

األعمال.

مؤتمر صحافي لـ »الفنية« الثالثاء

م.نزار الصايغ

)محمد ماهر(م.سعد احمليلبي والوفد الكوري

م.أشواق املضف

جسار اجلسار

أحمد البغيلي

غلق اداري حلوم فاسدة

اتالف املواد الفاسدة

الجسار في جولة
على منطقة العارضية غدًا

يقوم عضو املجلس البلدي م.جس��ار اجلس��ار بجولة ميدانية 
على منطق��ة العارضي��ة التخزيني��ة مقاب��ل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وذلك للكشف عن بعض املشاكل التي ستحصل 
للمنطق���ة جراء تخصيصها ألكثر م���ن 8 جهات حكومية وغيرها 
لوجود ستاد جابر الدولي ومستشفى الفروانية وقربها من املناطق 
الس���كنية، العارضية واش���بيلية والرحاب والفروانية واجلهات 

األخرى، وذلك غدا الساعة ال� 10.30 صباحا.

المحيلبي: 11 مليار دوالر تكلفة مشروع السكك الحديدية الخليجي
الصايغ: طرح المشروع على القطاع الخاص لتأسيس شركة مساهمة

أوضح مدير إدارة املخطط 
الهيكلي م.س���عد احمليلبي أن 
التكلف���ة اإلجمالية ملش���روع 
الس���كك احلديدي���ة اخلليجي 
املزمع إنش���اؤه تبلغ 11 مليار 
دوالر تتحمل الكويت 880 مليون 

دوالر.
وقال احمليلبي بعد ورش���ة 
العمل أم���س والتي مت خاللها 
االطالع على التجربة الكورية 
الس���كك احلديدية  في إنشاء 
لالس���تفادة منها في املشروع 
اخلليجي: مت استعراض بعض 
املشاريع وتقدمي عرض مرئي، 
مشيرا الى ان الربط اخلليجي 
بسكك حديدية له اهمية خاصة 
في سهولة التنقل بني العواصم 

اخلليجية.
انه س���يتم تأسيس  وذكر 
ش���ركة ع���ن طري���ق مجلس 
الوزراء تكون مساهمة عامة، 
تطرح 50% من اسهمها لالكتتاب 
العام للمواطنني فيما توزع ال� 
50% األخرى بني كل من القطاع 
اخلاص والشركات املتخصصة 

واحلكومة.
وأضاف أن القطار اخلليجي 
ينطلق من مدينة الكويت إلى 
الدمام باململكة العربية السعودية 
ث���م املنام���ة بالبحرين مرورا 
بالدوح���ة في قطر ويصل الى 
ابوظبي باإلمارات وينتهي في 
مسقط بسلطنة عمان، وقال إن 

مشروع الربط اخلليجي بالسكك 
احلديدية يستلزم قطارا على 
مستوى عال لنقل املسافرين 
والسلع التجارية التي تواجه 
صعوبة ف���ي نقلها عن طريق 
البناء  احلافالت ومنها م���واد 
مثل احلديد املسلح واألملنيوم 
وغيرها من املواد كبيرة احلجم 
التي سيقلل القطار من نفقات 

نقلها.
واش���ار احمليلب���ي الى ان 
مشروع السكك احلديدية يبلغ 
طوله 1940 كيلومترا مرحلته 
األولى يبلغ طولها 112 كيلومترا 
داخل الكويت تبدأ من العاصمة 
حتى مركز النويصيب واملرحلة 
الثانية تربط النويصيب مبركز 
الى  العبدلي احلدودي اضافة 

النهائية للمش���روع وحتديد 
املسارات مع باقي اجلهات.

وأوضح ان القطاع اخلاص 
مؤهل للقيام بهذا املشروع عن 
طريق اخذ املبادرة باالشتراك 
مع احلكومة، مؤكدا ان اجلهات 
القائمة على تنفيذ املشروع يأتي 
في مقدمتها بلدية الكويت مع 
بعض ال���وزارات املعنية مثل 
املواصالت واألشغال والنفط.

من جانبه، قال مساعد مدير 
إدارة املخطط الهيكلي لشؤون 
دراسات النقل م.نزار الصايغ 
إن هناك استشاريا فرنسيا اعد 
دراس���ة كاملة حول املشروع 

وج���ود وص���الت داخلية في 
الكويت تربط الشبكة مبطار 
الكويت وميناء الشعيبة وميناء 

بوبيان.
واكد ان الهدف من ش���بكة 
الس���كك احلديدية ه���و إيجاد 
وس���يلة لتخفي���ف االزدحام 
املروري خاصة للقوافل التجارية 
التي تأتي م���ن جنوب البالد 

مرورا بالطرق الرئيسية.
العمل في  ب���دء  إن  وق���ال 
الشبكة سيحدد مساره النهائي 
بعد التنسيق مع وزارات النفط 
واملواصالت واالشغال وسيتم 
التنفيذ بعد أن يتم اعداد الكراسة 

إلى قط���ارات تعمل  قس���مها 
بالكهرباء تصل س���رعتها الى 
350كم في الساعة فيما تصل 
التي تعمل  القطارات  س���رعة 
بالديزل الى 200كم في الساعة، 
مشيرا الى ان كلفة األولى 25 
مليار دوالر، أما األخرى فهي 11 

مليار دوالر.
واشار الى ان الكويت ستقوم 
بطرح املش���روع على القطاع 
اخل���اص وهناك تنس���يق مع 
برنامج إعادة التنمية االقتصادية 
الش���روط املرجعية  إلع���داد 
لتأسيس شركة مساهمة تتولى 

أعمال التصميم.

بعد ورشة العمل وعرض التجربة الكورية

البغيلي يقترح توسعة مدخل 
الجليب جهة الدائري السادس

»العاصمة« تبحث إنشاء مبنى إداري
لـ »التعليم التطبيقي« في الشويخ

إغالق مطعمين ومخزنين إداريًا وتحرير 15 مخالفة في األحمدي
إتالف 21 كلغ من المواد غير الصالحة لالستهالك اآلدمي

استمرارا ملسلسل الكشف عن 
التجاوزات الت����ي يرتكبها بعض 
الغذائية فيما  أصحاب احمل����الت 
املواد  أو بي����ع  يتعل����ق بترويج 
الغذائية غير الصاحلة لالستهالك 
اآلدمي ومخالفات بعض العاملني 
فيها كونهم ال يحملون الشهادات 
الصحية الت����ي تثبت خلوهم من 
األمراض املعدية، نفذ فريق الطوارئ 
بفرع بلدية محافظة األحمدي حملة 
تفتيش����ية على احملالت الغذائية 
في منطقت����ي الفحيحيل واملنقف 
بهدف قطع الطريق أمام املتجاوزين 

لقوانني وأنظمة البلدية.
وتأتي احلملة التي انطلقت عند 
الساعة التاسعة صباحا واستمرت 
ملدة 3 س����اعات وترأسها رئيس 
فريق الطوارئ باحملافظة مشعل 
أبا الصافي ونفذها أعضاء فريق 
الطوارئ بالنوبة )ب( بالتعاون 
مع ادارة العالقات العامة بالبلدية 
ومديرية األمن مبحافظة األحمدي 
وغلب عليها طابع النجاح ملا حققته 
من نتائج جتاه ما مت ضبطه من 
مخالفات وجتاوزات نظرا النتشار 
الفريق ف����ي اجتاهات عديدة عند 
انطالقه بص����ورة مفاجئة لرصد 
املخالف����ات في عدة مطاعم في آن 
واحد األمر الذي حال دون هروب 

بعض العاملني املخالفني.
وقال رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة األحمدي مشعل أبا 
الصافي: أسفرت احلملة عن حترير 
15 مخالفة واغالق مطعمني إداريا 
باالضافة الى اغالق مخزنني نظرا 

ولضمان وص����ول املواد الغذائية 
إليهم وفقا لالشتراطات الصحية 

واملواصفات القياسية الكويتية.
واوض����ح ان املخالف����ات التي 
مت حتريره����ا اش����تملت عل����ى 
عرض وبيع م����واد غذائية ضارة 
بالصحة العامة مشيرا الى ان فريق 
املفتش����ني كشف عن وجود سيخ 

لفتح هذه املخازن دون ترخيص 
من البلدية الى جانب إتالف 21 كلغ 
من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالس����تهالك اآلدمي مشيرا الى ان 
تكثيف احلمالت التفتيشية يأتي 
في اطار التصدي للتجاوزات غير 
القانونية واحملافظة على صحة 
وس����المة املواطن����ني واملقيم����ني 

من الدجاج املشوي البائت والذي 
يحتوي على 5 دجاجات بوزن 5 
كلغ وق����د مت اخفاؤها خلف أحد 
األبواب باالضاف����ة الى ضبط 16 
اللحوم والدجاج املطهي  كلغ من 
الغذائية األخ����رى غير  وامل����واد 
الصاحلة لالستهالك اآلدمي وهي 
في طريقها ال����ى البيع دون أدنى 
مراعاة لالشتراطات الصحية وقد مت 
إتالفها على الفور الى جانب حترير 
مخالفات العمل قبل احلصول على 
الشهادات الصحية وتشغيل عمال 
قبل احلصول على شهادات صحية 
وفتح مخزنني من دون ترخيص 

من البلدية.
وقال أب����ا الصافي: لن نتهاون 
إطالقا بش����أن مخالف����ات األغذية 
أو املخالف����ات األخ����رى اخلاصة 
باالش����تراطات الصحي����ة نظ����را 
التصالها بصحة وسالمة املستهلكني 
مشيرا الى ان احلمالت التفتيشية 
املكثفة التي ينفذها فريق الطوارئ 
باحملافظة تتم وفق أسس وضوابط 
حيث تتم بصفة يومية وعلى مدار 
الس����اعة لتش����مل جميع املناطق 
التي تقع حتت مس����ؤولية بلدية 

احملافظة.
من جهته أكد نائب رئيس فريق 
الط����وارئ بفرع بلدي����ة محافظة 
األحمدي فيصل العتيبي ان املفتشني 
يراقبون األسواق املركزية واحملالت 
الغذائية على مدار الساعة للتأكد 
من تطبيقها لالشتراطات الصحية 
وتفعيل الدور الرقابي على مختلف 

األصعدة.

خالل الحملة التي نفذها فريق الطوارئ وشملت منطقتي الفحيحيل والمنقف

فريق الحملة

فريق إدارة العالقات العامة

المساندة األمنية

� رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة األحمدي 
مشعل أبا الصافي.

ـ نائبه فيصل صنت العتيبي.
ـ مراقب أغذية بدر فراج.

مفتشون

ـ عبداهلل ساير
ـ عيد حميد

ـ محمد أسد
ـ عبداهلل الهولي

ـ عيد املرجتي

ـ متوز مطر املنادي
ـ جراح املطيرات

ـ أزهار فاروقي

ـ وكيل عريف فهد الفي
ـ وكيل عريف عبداهلل سالم

ـ فهد سعود العازمي
ـ شريان الدوسري


